Zápis z veřejného jednání Zastupitelstva obce
Starkoč a občanů ze dne 12.11.2010
Zastupitelé:
Občané:

Jiskra 1, Prausová 1, Ing. Slonek M., Bruner J., Sekera M.

dle přiložené prezenční listiny

Program:

1. Poděkování starosty za hlasy a představení jednotlivých členů nového
Zastupitelstva obce Starkoč.
2. Základní principy komunikace nového zastupitelstva s občany
3. Projednání Strategického rozvojového plánu obce
a) Oprava kostela
b) Rekonstrukce "Multifunkční

budovy" a oprava "Školy"

4. Diskuze
1. Starosta poděkoval všem přítomným za odevzdané hlasy a tím i zvolení. Představil
jednotlivé členy zastupitelstva a zvolení do funkcí na základě tajné volby na
Ustavujícím zasedání dne 9.11.10.
2. Zlepšit

komunikaci

zastupitelstva

s veřejností,

vytvoření

informačního

informace je nutné intenzivně nabízet občanům, zvláště o připravovaných
a zásadních
pořádáním

rozhodnutích,

např.

vydávání

informačního

hovorů s občany v různých formách,

zapojit veřejnost

do rozhodování

zavést informační

systém formou

i prostřednictvím

bulletinu

jednoduchá
webových

systému,
koncepcích

(občasníku),

referenda

a ankety,

stránek.

Dále pak

sms zpráv o pořádání různých akcí, schůzí atd.

Tento systém je rozhodně daleko účelnější a finančně méně náročnější než ocecní
rozhlas. Každý dostal registrační lístek, který může odevzdat
potom do schránky

už zde nebo kdykoli

oú.

3. Starosta krátce v bodech nastínil nejdůležitější priority nového zastupitelstva,

které

zastupitelstvo vypracovalo jako součást Strategického a rozvojového plánu obce a
které by chtělo realizovat v obci během svého volebního období.
Krátkodobé:
•

Vytvoření znaku a vlajky obce - iedná se o investici cca 10-15 tis

Kč a většina obcí již znak má. Volba bude obecní anketou
•

Realizace nové čekárny v obci - Tuto čekárnu využívají především

naše děti, kteří si určitě zaslouží lepší prostředí. Svépomocí cca
30tis Kč

•

Prořez poničeného větrolamu v Dolcích a jeho postupná obnova
- Větrolam,

který se nachází v Dolcích je již hodně poničen

větve, které se ulamují
soukr. Majetek,
zachovat

•

a padají

na soukromé

ale i zdroví občanů.

svoji funkci

zahrody

Větrolam

i nadále - postupná

a

a ohrožují

si ale musí

obnova.

Nová vyhláška, která by zlepšila udržování pozemků v obci a tím i
vzhled obce - Vytvořit motivační prostředky tak, aby občané měli
zájem udržovat obecní pozemky před svými nemovitostmi.
soutěží o nejlépe udržované předzahrádky
Vytvoření vyhlášky o udržování

v jednotlivých

Například
ulicích.

i soukr. Pozemků, tak aby nehyzdily

obec, kterých je v naší obci bohužel dost. Obnova obecní zeleně.

•

Vybudování chodníku v zatáčce "u Janků" až k Sokolovně vybudování v tomto úseku chodník. Protože se bude o této záležitost
muset jednat se správou silnic, pokusíme se, aby se toto realizovalo
včetně opravy průjezdné komunikace.

•

Podpora a vlastní činnost OÚ při kulturních a sportovních akcích
- Starkočský ples
-Den žen
- Pomlázková zábava
- Pálení čarodějnic
- Pouťová zábava
- Loučení s prázdninami
Další akce, které chce OÚ pořádat nebo podporovat

ve spolupráci

s místními organizacemi Sokola a SDH:
- Setkání rodáků
- Vánoční strom obce
- Mikulášská nadílka

Dlouhodobé:

•

Kanalizacea vodovod - starosta informoval

občany o setkání se

sousedními starosty, které absoloval ohledně kanalizace. V současné
době a za současných podmínek není ani finančně možné, aby naše
obec toto realizovala. Sousední Sem těš se obrovsky zadlužila a nemá
ani na svůj provoz natož na oprovu cest a chodníků. Odhadovaná cena
kanalizace v naší obci je cca 25-30 mil Kč, což je v porovnání s cenou za
domovní ČOV cca 70 tis a počtu cca 100 domů v obci.by byla tato cesta
neporovnatelně

levnější.

a) Oprava kostela - všichni velmi dobře víme jaký je stav. Nové Zastupitelstvo
klade za cíl jednat co nejintenzivněji

si

s církví a donutit jí alespoň k základním

opravám, jakožto majitele a zabezpečit tak bezpečný přístup a pohyb na hřibově.
Zastupitelstvu je znám velký zájem občanů na opravě kostela, vzhledem
k dominatnímu

postavení v obci a historii obce.

Během volebního období se co nejintenzivněji

pokoušet o dotace na opravu

z různých dotačních titulů. Starosta dále řekl, že se již sešel s panem farářem, který
mu sdělil, že stanovisko církve je nemněné a nejraději by kostel převedli na obec. V
současném havarijním stavu a bez fin. prostředků na opravu to není možné a
Zastupitelstvo obce toto nepřevezme. Starosta dále řekl, že nechá za co možná
nejnižší cenu vypracovat projekt na opravu kostela v následujícím pořadí:

Fáze č.l
a) projekt
b) stavební povolení - ohlášení
c) oprava okenních výplní - nové zasklení
d) vyčištění vnitřku od holubinců - možná svépomoc
(hygiena???)
e) oprava svodů dešť. vody
f)

fasáda

Fázeč.2
Vnitřní úpravy včetně omítek a konečného řešení vnitřního uspořádání
dle následného funkčního využití, které bude muset být vyřešeno.
b) Hlavním

a základním

pilířem

nového

zastupitelstva

je

vybudování

nové

Multifunkční budovy spolu s přilehlým parkem, rekonstrukcí sportovního hřiště
a důležitým dětským hřištěm, které v obci také chybí. Tento bod je také kromě
představení nového zastupitelstva
Nové zastupitelstvo

i hlavním bodem dnešního veřejného jednání.

se již dávno před svým zvolením odpovědně

připravovalo

na

možnost v případě zvolení požádat v únoru 2011 o dotaci na novou multifunkční
budovu.
Hlavním záměrem je za přispění dotací kompletní
"Výboru".

Vzhledem

ke všem posudkům,

levnější stávající objekt

zbourat

rekonstrukce

budovy bývalého

které jsme si nechali vypracovat

a postavit

novou nízkoenergetickou

bude

budovu,

kde

bude daleko levnější ne jen stavba, ale i následný provoz.
Multifunkční

budova by pak sloužila jako Obecní úřad, požární zbrojnice, knihovna,

spolkové místnosti pro naše nejmenší, ale i zájmová sdružení, která se dnes schází
v hospodě.
Součástí toho projektu
sportovního

je i přilehlé

nové dětské hřiště a rekonstrukce

hřiště, které naše obec velmi

nutně

potřebuje,

stávajícího

pokud má zájem o

rozšiřování obce mladými rodinami.
Jeden z mála komerčně využitelných
opětovného

objektů "Škola" se pokusit

přispění dotací rekonstruovat

pak využít jako např. Bytový dům,

při zachování architektury

budovy. Budovu

kanceláře nebo cokoli jiného a smysluplného,

povede k navýšení příjmů. Tento projekt
rozpočtu obce. K tomuto

ve druhé fázi za

musí přinést

navýšení příjmové

záměru nutí i současný neekonomický

co

stránky

provoz úřadu, ale i

menší daňové výnosy státu a tím i příjmy obce. Obec by tak měla vlastní příjem, který
by jí dovolil se víc starat o udržitelný

rozvoj obce. (víc oprav nebo investic, popř.

rychlejší splátky úvěrů)
Bohužel nejlépe by bylo, kdyby šlo obojí realizovat současně, ale to bohužel není z fin.
důvodů možné.

4. Starosta po představení programu vyzval přítomné občany k diskuzi:
~

V otevřené

diskuzi byly připomínky

hlavně na neexistující dětské hřiště,

zázemí obce - chybějící spolkové místnosti.
~

Paní Ješátková vznesla dotaz na to zda by se nemohlo již na příští rok
udělat něco s dětským hřištěm, které zde velmi chybí.
(Starosta investice.

na rok 2011 se s tím bohužel

Dětské hřiště

provizorní.

nepočitá,

jelikož

musí nové a tak tam již nemůže

Zastupitelstvo

si uvědomuje

nutnost

dětského

by

stát
hřiště

to

hřiště

byla zbytečná
i když třeba

v obci, ale prosí o

trpělivost a slibuje, že i v případě nepřidělení dotace udělá hřiště v roce 2012)

~

Požadavek, aby Multifunkční

budova byla pro všechny věkové kategorie -

tedy např. i pro včelaře - důchodce
(Starosta - ano to je

hlavním záměrem projektu,

aby využití bylo víceúčelové pro různé

zájmové spolky a věkové kategorie)

~

Další dotaz byl na to zda bude v nové budově i obchod s potravinami
(obchod s potravinami

v nové Multifunkční

být nemůže,

protože

by obec nedostala

celou dotaci)

~

Hasiči vedli diskuzi o garáži a její rozměru vzhledem k budoucí možnosti
většího hasičského auta.
(nakonec

došlo

ke shodě, že místní

SDH nebude

pořizovat

větší auto,

vzhledem

k postavení místního SDH - JPO III)

Na závěr se všichni shodli, že potřeba

multifunkční

budovy spolu s hřištěm a parkem by

přispělo k bohatšímu životu všech občanů v obci. Z diskuze dále vyplynulo,

že pro mnoho

občanů, hlavně starších ročníků je však důležitější oprava kostela i když chápou, že v dnešní
době je nutné zabezpečit pro obec i lepší financování.

Zápis provedla:

Prausová Jana
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